
 

 

2020مايو  20  
وين ، الرئيس التنفيذييالدمارك أنطوان   

ام بي سي  مجموعة  
 
 

وين ، يعزيزي السيد دال  
 خالل برنامج "محدش فاهم حاجه" تلقت مكاتبنا شكاوى من المشاهدين حول المعاملة القاسية للحيوانات 

محمد ثروت. نشارك هذه المخاوف ونحثك على التدخل لحظر استخدام الحيوانات في   الذي يقدمها
، ورميت ودفعت ، وتعرضت لضوضاء  قاسح. تم التعامل مع الحيوانات في العرض بشكل االمز

: صاخبة ، وفي حالة واحدة ، ضربت في الوجه. وفيما يلي أمثلة لمثل هذه الحوادث  
 
 

الحيوان بقوة تجاه  ارجحة. قام ممثل الحقًا بوهو يعاني بشده تم اإلمساك بقرد من سلسلة حول رقبته •
 .الضحية للمزحة 

ان بقوة على وجهه . وبعد ذلك صفع الحيوباستمرارانزلق حمار وسقط على األرض الصلبة بعد دفعه  •
 .تد للخلف ، مما جعله ير

 .خاف كلب عمدا من انفجار كهربائي مزيف •
، ويبدو أن اثنين منهم  تم ركلهتم احتجاز البط من جناحيه ، مما تسبب في األلم ، ثم رمي بعنف. لقد  •

 .على األقل أصيبوا بجروح
 
 

البعض أيًضا قانون العقوبات المصري  قاسية على الحيوانات فحسب ، بل قد ينتهك  حاتليست هذه المز
أشهر أو  6، الذي ينص على أن "أي ضرر كبير [للحيوانات] يعاقب عليه بالسجن لمدة ال تتجاوز 

".جنيه 200بغرامة ال تتجاوز   
 
 

هذا االعتداء غير المبرر مسيء بشكل خاص حيث يتم بث البرنامج خالل شهر رمضان. اإلسالم يدعو  
ت: "دعوة اإلسالم إلى اللطف تجاه الحيوانات ومعاملتها بالرحمة تنطبق على جميع إلى الرحمة بالحيوانا

". المواقف التي تكون فيها هذه الرحمة ضرورية  
 
 

، وليس شيئًا ، فإن  كائن حساس في الوقت الذي يدرك فيه الناس في جميع أنحاء العالم أن كل حيوان هو
إلى الوراء. هل يمكننا أن نتأكد  وعودة  هو خطوة مقلقةتعريضه للخطر عمداً أو إيذائه من أجل التحايل 

؟ شكرا لك  على برنامج "محدش فاهم حاجة"  حاإلنهاء استخدام الحيوانات في المز تدخلمن أنك سوف ت
.على وقتك وإنتباهك . 

 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
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مصرجمعية حماية حقوق الحيوان   
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